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Norges Småkraftverk AS - Søknad om Todøla kraftverk i Nes kommune
i Buskerud - høring
NVE har mottatt søknad fra Norges Småkraftverk AS, datert 21.01.2015, om tillatelse til å bygge Todøla
kraftverk i Nes kommune.
Todøla kraftverk vil utnytte et fall på 70 m fra inntaket 260 moh. ned til kraftstasjonen med utløp 190
moh. Vannveien blir en 890 m lang nedgravd, delvis nedsprengt rørgate med diameter 1800 mm.
Middelvannføringen er 2,1 m3/s og kraftverket er planlagte med en maksimal slukeevne på 6,3 m3/s.
Kraftverket vil ha en installert effekt på 3,5 MW og gi en årlig produksjon på 8,4 GWh. Utbyggingen vil
føre til en redusert vannføring på en 1200 m lang strekning i Todøla. Det er planlagt slipp av
minstevannføring på 145 l/s om sommeren og 92 l/s resten av året. Dette tilsvarer de beregnede 5persentilene for sommer og vinter.
Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Todøla kraftverk med tilhørende
koplingsanlegg og kraftlinje.
NVE ønsket å behandle søknaden om Todøla samtidig med 4 andre søknader i øvre del av Hallingdal,
bl.a. for å vurdere samlet belastning av småkraftverk i området. To av disse søknadene er imidlertid
trukket av søkerne (Hallifossen i Gol og Mørkedøla i Hemsedal), og NVE har avslått søknaden om
Svangtjernåni kraftverk i Nes. De gjenværende to søknadene vil bli behandlet som enkeltsaker, men
kunngjort samlet. Foruten søknaden om Todøla kraftverk, gjelder dette søknaden om Eima kraftverk i
Hol kommune.
Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter
vannressursloven § 8. Søknaden skal også vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger etter
sektorlover. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort
av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt.
Vi ber Nes kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på
Servicetorget frem til 20.04.2015. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3
dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.
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Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på
høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.
NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk. Gå inn på sakens hjemmeside via
www.nve.no/konsesjonssaker for link til nettskjema. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til
nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.
Uttalelser sendes så snart som mulig og senest innen 20.04.2015.
Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det
derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.
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Øystein Grundt
seksjonssjef
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